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 Bankinspektionen om bankernas rdtt till
 aktieforvarf.

 Den 31 sistlidne mars har Bankinspektionen ingatt till K. M:jt med
 foljande skrifvelse:

 Sedan genom lagen om emissionsbanker den 5 juni I909 tillfalle be-
 redts bank att forvarfva aktier i emissionsbank, erholl enligt lagen om
 bankrbrelse den 22 juni I9II bank med fonder af angifven storlek rattig-
 het att i viss omfattning f6rvarfva afven andra aktier.

 Fragan om banks aktieforvarfsratt har som bekant varit mycket om-

 tvistad, och tidigare ifragasatta lagstiftningsatgarder pa detta omrade hafva

 gjorts till foremal f6r ingaende debatter, hvarunder vid olika tillfallen
 skilda meningar gjort sig skarpt gallande. Bankinspektionen har dirfor,
 sedan numera sa lang tid f6rflutit efter det ofvannamnda lagstadgande
 tradde i kraft, att en viss erfarenhet kan anses vunnen rorande dess till-

 lampning, ansett sig b6ra for den atgird, Eders Kungl. Maj:t kan finna
 skaligt vidtaga, i underdanighet redogora fbr, huru ifragavarande lagstift-

 ning i praktiken verkat. Innan bankinspektionen ofvergar till en sadan
 redogorelse, har bankinspektionen velat erinra om behandlingen af fragan
 om banks ratt till aktief6rvirf, innan denna ratt blef i lag faststalld.

 Denna fraga bragtes f6rsta gangen infbr Eders Kungl. Maj:ts pr6f-
 ning, da den ar I901 forordnade bankkommitten den 4 februari I902 fram-

 lade ett f6rslag till lag angaende s. k. industrif6rlagsbanker, hvarmed af-
 sags en ny typ af banker, hvilka skulle aga att under aktiebolagsformen

 jamte bankrorelse idka handel med aktier. Efter att hafva erinrat, huru-
 som det enligt gallande lag vore bank f6rbjudet att drifva handel med
 aktier, samt att denna handel salunda vore forbehallen enskilda personer

 eller inrattningar, anforde kommitten, att den funnit det vara en brist i

 lagstiftningen, att dari saknades alla bestammelser till reglerande af han-
 deln med aktier. Det vore obestridligt, att en med tillrackligt kapital pa

 lampligt satt organiserad och under offentlig kontroll stilld aktieemissions-
 anstalt skulle blifva till nytta for industrien. Att i ofrigt upphafva for-
 budet for bank att drifva handel med aktier ansag kommitten dock inga-
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 lunda tillradligt. - Detta forslag m6tte fran olika hall starkt motstand.

 Hogsta domstolen, som erholl f6rslaget till granskning, afstyrkte detsamma
 med alla roster utom en, darvid sasom skal hufvudsakligen anfordes, att

 det syntes betankligt, att med handel med aktier forenades rattighet till

 bankmassig penninginlaning. Och i facklitteraturen (professor Davidson i
 Ekonomisk tidskrift) betecknades kommittens forslag sasom synnerligen

 betankligt, da det skulle mojligg6ra bildandet af credit-mobilier-banker i

 form af aktiebolag.

 Forslaget f6relades dock med nagon andring 1903 ars riksdag, som
 emellertid f6rklarade sig icke kunna godkanna detsamma. Riksdagen ville
 visserligen icke bestrida, att en aktieemissionsanstalt, sk6tt ined sakkun-

 skap och redbarhet samt stalld under offentlig kontroll, tillafventyrs kunde

 blifva till nytta for industrien, men fann sig icke ofvertygad om att for-
 slaget ifraga vore byggdt pa riktiga grunder eller att n?agot verkligt tran-

 gande behof af dylik lagstiftning gjort sig gallande.

 Fragan fick darefter hvila till far I907, da riksdagen med anledning
 af en inom andra kammaren vackt motion beslot att i skrifvelse till Eders

 Kungl. Maj:t vacka forslag om dels en sarskild lagstiftning rorande s. k.
 emissionsbanker, dels en utredning om och under hvilka villkor rattighet

 att drifva handel med aktier kunde i ofrigt medgifvas bankbolag. Anled-

 ningen till fragans aterupptagande synes hufvudsakligen hafva varit den
 omfattande och okontrollerade spekulation i aktier, som under narmast

 foregaende ar f6rekommit i vart land och hvilken man hoppades kunna
 leda i sundare riktning genom den ifragasatta lagstiftningen. Behofvet af

 emissionsanstalter ansags ock damera afven ur andra synpunkter hafva

 framtradt. Det framholls emellertid, att nodig omtanke f6r bibehallande

 af vart bankvasens soliditet maste fordra, att, om en vanlig bank med

 obegransad inlaningsratt skulle erhialla rattighet att forvarfva aktier, denna
 ratt genom lag erh6lle en strang begransning.

 Ofver denna skrifvelse afgaf bankinspektionen infordradt underdanigt
 utlatande, dari bankinspektionen rbrande fragan om inf6rande i lagstift-

 ningen af rattighet for bank att drifva handel med aktier till en borjan
 erinrade, huru 'det mera an en g'ang blifvit uttaladt, att man icke borde

 utan vidare upphafva forbudet for bankbolag att drifva sadan handel; denna
 bestammelse torde nog i sin m3an bidragit att konsolidera vara enskilda
 bankinrattningar. Det kunde emellertid med den lifaktighet, som under

 de senare faren gjort sig gallande i vart affarslif, ifragasattas, om det vore
 lampligt och nyttigt, att vara banker fortfarande hblles helt utom denna
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 affarsverksamhet. Emellertid ansage afven bankinspektionen, att ifraga-
 varande forbud ingalunda borde i regel upphafvas. Rattigheten att drifva
 handel med aktier syntes icke b6ra medgifvas andra banker an dem, sorm

 agde betydande fonder - minst 6 millioner kronors grundfond - men ej
 ens at dessa i obegransad omfattning. Den syntes bora sa begransas, att
 en haraf vallad f6rlust icke under naigra f6rhallanden kunde nedbringa
 bankens fonder under den grans, lagstiftningen faststallt s'asom for banken

 betryggande; allenast bank, som till reservfond afsatt belopp, 6fverskju-
 tande 50 procent af grundfonden, borde salunda medgifvas att f6r samma
 6fverskott forvarfva aktier. Bankinspektionen forordade vidare inforandet

 i lagstiftningen af bestammelser om emissionsbanker och uttalade sin me-
 ning rorande dylika bestammelsers innehall.

 Riksdagens forenamnda skrifvelse och bankinspektionens diarfver af-

 gifna utlatande 6fverlamnades omedelbart till den i september 1907 till-
 satta nya bankkomitten med befallning att i arendet afgifva forslag.

 I sitt den 13 mars I908 afgifna betankande med f6rslag till lag om
 bankr6relse intog kommitten bestammelser saval om emissionsbank som

 om ratt for bank att drifva handel med andra aktier, darvid kommitten i

 hufvudsak anslbt sig till bankinspektionens i dess nyssnamnda utlatande
 uttalade mening. - Mot kommittens forslag i ber6rda hanseende hade en
 ledamot reserverat sig. Han hade icke blifvit ofvertygad om, att ett bort-

 tagande belt eller delvis af f6rbudet for bank att i allmanhet handla med

 aktier skulle vara nyttigt eller ens tillradligt. Hvad harutinnan hos oss
 kominit till synes under den korta tid, som forflutit fran det narmast fore-

 gaende bankkommitte enhalligt afstyrkte en s'adan atgard, torde snarare

 varit af beskaffenhet att fadagalagga klokheten i den lagstiftning, som hal-
 lit bankerna utanfor aktiehandeln. Daremot forordade reservanten info-

 randet af bestammelser rorande emissionsbanker.

 I Ekonomisk tidskrift, som i en artikel upptagit kommittens f6rslag

 till granskning, varnades jamval mot att medgifva bank ratt att f6rvarfva
 andra aktier an sadana i emissionsbank. Man skulle darigenom g6ra det
 mojligt f6r bankerna att indirekt drifva emissionsverksamhet i obegransad
 omfattning.

 Ofver kommitteforslaget lamnades bankernas syndikat tillfalle att,
 efter allmanna bankmotets horande, afgifva yttrande. Bankmotet anslot
 sig i hufvudsak till forenamnda reservation. Under forhandlingarna a mo-
 tet gjordes salunda bland annat gallande, att det i affarslifvets intresse
 vore behofligt, att det i banklagstiftningen forefintliga hindret for bank att
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 inga sasom delagare i eventuella emissionsbanker undanrojdes, men att det

 fran denna synpunkt icke vore erforderligt och for bankerna sjalfva syn-

 tes mindre lampligt, att bankerna jamval i ofrigt skulle fa handla med
 aktier, da darigenom fara kunde uppsta, att bankerna droges ifran sin egent-

 liga verksamhet och direkt till skada f6r sig sjalfva och allmanheten ag-
 nade sig at emissionsr6relse. I 6fverensstammelse harmed uttalade bank-

 motet sasom sin Oasikt, att bankernas ratt till handel med aktier borde in-

 skrankas till aktier i emissionsbanker. Daremot borde, i motsats till hvad

 kommittens majoritet f6reslagit, afven enskilda fa vara delagare i sadan
 bank.

 Bankinspektionen, anmodad att yttra sig 6fver, hvad af bankm6tet
 och bankernas syndikat anf6rts, framh6ll, att da man vid bankmotet en-

 halligt uttalat sig fbr att den nya aktief6rvarfsratten skulle begransas till

 aktier i emissionsbank, de lagstiftande myndigheterna uppenbarligen icke

 borde patvinga bankerna en ratt att forvarfva andra slags aktier. Dar-
 emot afstyrkte bankinspektionen, att, sasom bankmotet hemstallt, en hvar
 lamnades obegransadt tilltrade till emissionsbank.

 Banksyndikatet hade i sitt ofvanberorda yttrande anhallit, att be-
 stammelserna rorande emissionsbanker skulle utbrytas ur kommittens for-

 slag och utan drojsmal goras till f6remal for lagstiftning. Denna onskan
 bitraddes af d'avarande chefen for finansdepartemeintet, och genom kungl.
 proposition forelades I909 ars riksdag ett pa grundval af bankkommittens

 betankande utarbetadt f6rslag till lag om emissionsbanker. Detta f6rslag
 vann ock riksdagens bifall.

 I sitt anforande till statsradsprotokollet angaende forslaget till lag om
 emissionsbanker yttrade ifraga om bankbolags ratt att i allmanhet f6r-

 varfva aktier f6redragande departementschefen bland annat, att nagot di-
 rekt behof icke forefunnes att medgifva bank ratt att utofver delagarskap

 i emissionsbank drifva handel med aktier. Frfagan fick darfbr hvila, och
 da Eders Kungl. Maj:t f6r 19i i ars riksdag forelade forslag till ny lag om

 bankrorelse, hvilket forsiag utarbetats pa grundval af bland annat ofvan-
 namnda bankkomnittes betankande, fanns hari icke nagon bestammelse
 om ratt f6r bank att f6rvarfva eller drifva handel med andra aktier an i
 emissionsbank.

 I bada kamrarna vacktes emellertid i anledning af namnda proposi-
 tion motioner, asyftande ett inforande i den nya banklagen af dylika be-

 stammelser. Motionerna grundade sig pa innehallet i en af styrelsen for
 svenska bankf6reningen under januari manad samma ar till Eders Kungl.

 143
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 Maj:t ingifven franistallning i amnet. Denna framstallning gick darpfa ut,
 att bank skulle berattigas f6rvarfva aktier eller kommanditlotter antingen
 till beloppet af en fdr aktieforvarf afsatt sarskild fond eller, om sadan fond

 ej bildats, till varde uppgaende till h6gst halften af det belopp, hvarmed
 reservfonden ofverstege halfva grundfonden; dock att det belopp, till hvil-

 ket bank finge redovisa salunda forvarfvade aktier, icke finge ofverstiga

 tio procent af bankens egna fonder. Sasoni motiv for den andrade stall-

 ningen till denna fraga anfordes, att afsikten med lagen om emissions-
 banker icke blifvit vunnen samt att bankmotets ofvan omfbrmalda beslut

 tillkommit under f6rutsattningar, hvilka sedermera blifvit mycket f6raind-

 rade, sarskildt genom de uteblifna verkningarna af den nya emissionsbank-

 lagen. Bankinspektionen, som fatt yttra sig 6fver framstallningen, hade
 darvid med vissa modifikationer tillstyrkt densamma; men Eders Kungl.

 Maj:t fann den emellertid, da proposition i banklagsfragan redan aflatits
 till riksdagen, icke f6ranleda nfagon atgard.

 Bankutskottet, som i sitt betankande ofver ifragavarande proposition

 och motioner 'aberopade bankinspektionens nyssnamnda yttrande, anforde

 bland annat, att det i likhet med bankinspektionen holle f6re, att nagon

 frihet, ehuruval i ganska begransad omfattning, borde medgifvas bank att

 forvarfva aktier afven i andra foretag an emissionsbanker. Utskottet an-

 sage emellertid, att, da fraga vore om inforande i lagstiftningen af en ny-
 het sadan som den nu afsedda, det vore af vikt att f6rfara med st6rsta

 varsamhet. Utskottet tillstyrkte sa riksdagen att antaga ett pa bankinspek-

 tionens forenamnda utlatande grundadt stadgande i amnet. Med anled-

 ning af detta forslag, som dock vid behandlingen i kamrarna ytterligare
 modifierades i restriktivt syfte, antogos af riksdagen de bestammelser i
 amnet, som, sedan de af Eders Kungl. Maj:t godkants, nu aro gallande.

 Bestammelserna om banks ratt till aktief6rvarf aterfinnas i lagen om

 bankr6relse den 22 juni I9II ?? 48 och I64; och ager jamlikt dem bank,
 som afsatt reservfond, uppgaende till mera an 50 procent af grundfonden,
 forvarfva aktier i emissionsbank till belopp, motsvarande det, hvarmed

 reservfonden 6fverskjuter 50 procent af grundfonden; har banken tillika
 grundfond och reservfond till sammanlagdt belopp af sex millioner kronor,

 ager banken jamval forvarfva andra aktier till halften af det belopp, for
 hvilket ratten att forvarfva aktier i emissionsbank icke utnyttjats.

 Af den kortfattade framstallning, som ofvan lamnats ofver behand-

 lingen af f6revarande fraga, torde med all tydlighet framga, att densamma,
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 sasom vi redan forut framhallit, varit synnerligen omtvistad och detta ej

 minst bland de p?a omradet narmast intresserade, naimligen bankerna sjalfva.

 I kansla af att f6rbudet fdr bank att aga och drifva handel med aktier
 varit en af de viktigaste garantierna for vart bankvasendes sundhet, har
 man allenast med stor tvekan velat rubba detta forbud. Det forsta efter-

 gifvandet af principen, att bank borde hallas utanfor aktier6relsen, synes
 haft sin orsak mindre i en strafvan att skaffa bankerna en forman an att

 mojligg6ra uppkomsten af starka, med sakkunskap ledda och under kontroll

 stallda emissionsanstalter, hvilka den ekonomiska utvecklingen gjort 6nsk-

 varda och hvilka antogos skola blifva till nytta for landets affarslif. Och

 hvad det genom I9II ars banklag lamnade medgifvandet i detta hanseende
 angar, afsag riksdagen darmed, sasom af diskussionen sarskildt i forsta

 kammaren framgar, allenast att skapa ett supplement till det forra, hvilket

 asyftade astadkommandet af emmissionsanstalter af nyssnamnda beskaffen-

 het, niagot som fortfarande framstod som hufvudsyfte. Den salunda lam-

 nade aktieforvarfsratten har man omgardat med stranga restriktioner samt

 forbehallit den med stora fonder och starka reserver forsedda banker, allt

 i afsikt att icke afventyra bankvasendets soliditet och darigenom det all-

 manhetens fortroende, pa hvilket all bankverksamhet ytterst hvilar.

 Ofverg'a vi sa att skarskada, huru de ifragavarande lagstadgandena
 vunnit tillampning i det praktiska lifvet, hafva vi till en borjan att kon-
 statera, det hittills ingen emissionsbank bildats; och sannolikheten talar

 for, att nagon dylik ej heller, i hvarje fall ej inom den narmare framtiden,
 kommer att bildas. Den bankerna medgifna ratten att i ofrigt forvarfva

 aktier har ater i regel begagnats och i nagra fall fullt utnyttjats.
 Hvad angar orsaken till, att bildandet af emissionsbank uteblifvit, har

 erfarenheten visat, att den icke ar att s6ka i minskadt behof af emissions-

 anstalter. Flera anstalter med enahanda syfte hafva efter emissionsbank-
 lagens tillkomst stiftats och tradt i verksamhet; men de hafva bildats vid

 sidan af namnda lag och pa grundval af lagen om aktiebolag. De verk-
 liga anledningarna ma hafva varit flera, men den hufvudsakligaste torde
 vara den, att aktier i emissionsbank icke fa agas af annan an bank. Mark-

 naden f6r dessa aktier har genom denna bestammelse gjorts sa begran-
 sad, att i dylik anstalt investeradt kapital praktiskt taget skulle blifva fast-

 last, hvilket ur den f6r bankerna viktiga likviditetssynpunkten ansetts otill-
 fredsstallande.

 Behofvet af emissionsanstalter har emellertid, sasom nyss namnts, pa
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 annat satt blifvit tillgodosedt, namligen genom bildandet af aktiebolag mled

 andamal, s'asom det med storre eller mindre variationer heter i bolags-
 ordningarna, att inkopa, f6rvalta och f6rsalja vardepapper och fastigheter.

 Bland dylika aktiebolag, vid hvilkas bildande ett bankintresse varit domi-

 nerande, kan man sarskilja tre typer, en, dar bolaget bildats af banken,
 som ager alla eller 6fvervagande flertalet aktier, s. k. dotterbolag, vidare

 en, dar bolaget bildats af bankens styrelseledam6ter och andra banken
 narstaende men dar aktierna ej aro f6remal f6r omsattning, s. k. sidobo-

 lag (bildade hufvudsakligen vid banker, som ej hafva ratt att sjalfva aga
 aktier), och slutligen en, dar enskilda fatt medverka vid bildandet och dar

 aktierna forekomma i marknaden (t. ex. svenska emissionsbolaget, aktie-
 bolaget emissionsinstitutet).

 Den sistnamnda typen sakna vi anledning att i detta sammanhang be-

 rora. Hvad 'ater angar de f6rstnamnda typerna, har bankinspektionen re-
 dan f6rut haft anledning att uttala sig om dem. I sitt den 31 oktober 191r3

 till chefen f6r finansdepartementet afgifna yttrande i anledning af den s. k.

 trustkommittens begaran om utredning r6rande bankernas f6rhallanden till
 fondb6rsspekulationen berorde namligen bankinspektionen fragan om ban-

 kernas dotter- och sidobolag. Det erinrades da betraffande de forra, att
 bank, som enligt banklagen agde ratt att f6rvarfva aktier f6r exempelvis

 Ioo,ooo kronor, kunde utnyttja denna ratt genom att bilda ett aktiebolag
 samt sedermera lata detta f6rvarfva aktier till mangdubbla beloppet af

 aktiekapitalet, hvilka aktier af dotterbolaget belanades i banken. Denna
 komme saledes att, om an indirekt, drifva en r6relse vid sidan af lagen.
 En rattelse i denna metod fbr exploatering af ett dotterbolag kunde vin-

 nas genom andring af banklagen, men det syntes erbjuda stora vansklig-
 heter att affatta ett lagstadgande sa, att det traffade blott en oegentlig
 och olamplig affarsmetod utan att samtidigt utg6ra hinder f6r en af det
 moderna affarslifvets kraf framkallad, nyttig verksamhet.

 Det i bankinspektionens yttrande antydda missbruket af dotterbola-

 gen, hvilket d'a endast undantagsvis f6rekommit, har sedermera erhallit en

 st6rre utstrackning och tenderar att antaga former, som enligt bankinspek-
 tionens mening bora pakalla uppmarksamhet. Utan att nu narmare inga
 harpa vill bankinspektionen sasom exempel anfora, att det intraffat, att en

 en bank bildat ett bolag med ett aktiekapital af 10,000oo kronor och att
 banken sedermera latit bolaget f6rvarfva och i samma bank belana aktier

 och fastigheter for cirka I million kronor. Bankinspektionen anser det
 icke uteslutet, att mojligheten f6r en bank att genom ett nominellt fri-
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 staende bolag drifva aktiehandel till obegrinsadt belopp i all tysthet kan
 omvandla bankverksamheten till en credit-mobilier-affir. Den stranga be-

 gransning i banks aktieforvarfsratt, som lagstiftaren f6r bevarandet af bank-
 vasendets soliditet velat genomf6ra, ar salunda pa vag att pa ett forniellt

 oantastbart satt bortelimineras. Det bor visserligen medgifvas, att den

 politik, som bankerna hittills latit dotterbolagen folja, icke kan g6ras till
 foremal for mera allvarliga anmarkningar, men det kan icke f6rutses, huru

 utvecklingen i detta hanseende kan gestalta sig. I allt fall b6r denna ut-
 veckling gifvetvis icke fa ske efter mer eller mindre godtyckligt lagda
 linjer vid sidan af gallande lag och i strid mot dess anda.

 Om det salunda till en b6rjan fran det allmannas sida icke larer be-
 stridas, att ett missbruk af banks dotterbolag bor forhindras, ar det icke

 lika latt att angifva, huru detta skall ske. Fran bankinspektionens sida

 kan med nu gallande lagstiftning intet i saken atgoras. Dotterbolaget ar
 ju, sasom det redan i det f6renamnda yttrandet anmarktes, ett fran ban-

 ken skildt rattssubjekt, som icke ar underkastadt de f6r banken gallande
 regler, och nagra foreskrifter for banks bela}ning af aktier finnas icke och
 kunna icke uppstallas. Det enda effektiva medlet synes vara att i 48 resp.

 164 S banklagen inrymmes en foreskrift, att den dar medgifna ritten att
 forvarfva andra aktier an i emissionsbank icke ma anvandas till f6rvarf af

 aktier i bolag, hvars verksamhet afser f6rvarf och handel med vardepapper

 eller fastigheter. - Mot detta f6rslag kan nu invandas, att, sasom i bank-
 inspektionens aberopande yttrande ock erinras, en begransning af ett s. k.

 dotterbolags verksamhet kan f6ranleda den bank, som finner sig daraf be-

 svarad, att bringa till stand ett sidobolag. Dotterbolaget och sidobolaget
 sta emellertid i vasentligt olika stallning till respektive bank, en olikhet,
 som under senaste tid starkt framtradt i praktiken. Om salunda ett dot-

 terbolags stallning sa pakallar, medgifver banken hoga belaningskurser och
 laga rantesatser, och haremot kan knappast nagot erinras af revisorer och

 bankinspektion, enar bolaget och banken faktiskt aro ett; om banken med
 ena handen toge ut sin fulla ratt, vore den n6dsakad att med den andra

 lamna bolaget medel att fullg6ra sina skyldigheter. Men da en bank, sa-
 som det ock intraffat, vill medgifva ett sidobolag rantelindring eller hoga
 belaningskurser, sa reses haremot en erinran, att sadant innebar en ratts-

 krankning mot de bankens delagare, som icke tillika aro aktieagare i sido-
 bolaget. Och det kan icke antagas, att en bankstyrelse vill lata en sadan
 anmarkning ga fram till bolagsstamman. F6rutsatt att banken intager en
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 opartisk stallning i transaktionerna med sidobolaget, medf6r detta icke
 samma fara som ett dotterbolag, hvilket drifver aktieaffarer.

 Om salunda den bank nu medgifna ratten att f6rvarfva aktier synes
 bdra i visst hinseende inskrdinkas, bdr ' andra sidan i enahanda samman-

 hang tagas i 6fvervtigande, huruvida icke gallande lagstiftning rdrande banks

 aktief6rvdirf, sirskildt emissionsbanklagen, b6r med h.nsyn till senare tids
 utveckling pa det ekonomiska omradet revideras och darvid bland annat

 g6ras till f6remhl f6r pr6fning, om ej granserna f6r banks aktief6rvarf
 kunna vidgas.
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